Mobiele route: Ommetje op wielen - geschikt voor handbike en
scootmobiel
Afstand:
ongeveer 9 km.
Ondergrond:
geheel verhard
Een *nummer verwijst naar informatie bij betreﬀend nummer in de
gids Ommetjes.
Een nummer) verwijst naar extra informatie, aan het eind van deze
routebeschrijving.

START

Vanaf het terras van restaurant de Tippe*1, rechtsaf de van
Royenlaan*8 in.
Op het eind van de Royenlaan op de driesprong de Middenweg
volgen.
Bij sporthal de Spronk de weg vervolgen op het ﬁetspad.
Het ﬁetspad volgen. Aan het eind van het bos nog 300 meter tot de
kruising met de Boergrup 1).
Hier rechtsaf de Boergrup volgen, een betonplaten weg. Deze gaat
over in een ﬁetspad.
Op de T kruising van het ﬁetspad linksaf. Je ziet het dorp
Vledderveen liggen.
Fietspad gaat in het dorp over in klinkerbestrating (klein stukje).
Op de kruising in Vledderveen rechtsaf de P.W. Janssenlaan 2)
volgen.
Aan het eind hiervan rechtsaf de Werkhorstlaan volgen.
Bij de ijsboerderij “de Werkhorst”*20 links met de bocht mee de weg
vervolgen.

Na ongeveer 200 meter rechts met de bocht mee naar de Storklaan.
Deze geheel uit rijden tot de voorrangsweg.
Deze voorzichtig oversteken en het ﬁetspad naar rechts nemen, de
Solweg.
Deze helemaal volgen. Je komt over de Vledder es*18 en ziet in de
verte de kerktoren van Vledder.
Aan het eind van het ﬁetspad bij de molen*7 heel even rechts en dan
linksaf de Solweg vervolgen.
Daarna op de kruising bij de Museums rechtsaf de Dorpsstraat volgen
tot het eindpunt de Tippe.
1) Boergrup/Turfpad
De naam Boergrup fascineert. Op de oude plattegrond van de
Maatschappij van Weldadigheid uit het midden van de 19e eeuw staat
“Boeresloot”. Waarschijnlijk bestond de plaatselijke benaming
Boergrup reeds, maar “vertaalde” de Maatschappij, die immers uit
“westerlingen” bestond, de autochtone naam in Hollandse
Boeren(n)sloot.
Boergrup is een heel oude benaming. Grup betekent greppel, afgezien
nog van de mestgoot, ook greppel in het land ter afscheiding van
percelen en kleine sloot die veelal droog staat. Van afscheiding,
grens, is hier inderdaad sprake. De (boer)marke van Vledder, de
gemeenschappelijk te gebruiken landerijen, liep tot hier. Het gebied
ten westen van de Boergrup kon dan ook als “niemandsland” voor
turfwinning vanuit Friesland “gemakkelijk” worden uitgegeven.
Tevens fungeerde de Boergrup als waterscheiding.
2) P.W. Jansen
Tabakshandelaar P.W. Jansen (1821-1903) was, bijvoorbeeld als
geldschieter bij de bouw van het Rustoord I, een weldoener in het
gebied van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit ‘bejaardentehuis’
was nodig, omdat bejaarde vrijboeren niet meer in staat waren hun
landerijen te bewerken. De Maatschappij probeerde de benodigde
fondsen bij elkaar te krijgen, maar de echte ﬁnanciële doorbraak
kwam met een gift van ƒ5000 van P.W. Janssen uit Amsterdam. Na
een begin met vijf huisjes bleek dit aantal al gauw te klein en werden
er, opnieuw met een gulle gift van de heer P.W. Jansen, in 1895 nog
eens drie huisjes bijgebouwd.

